


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu cawminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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Uma Curandeira precisa saber caminhar des-
calça, dançar batendo os pés no chão, levantar 
poeira e se perfumar de terra.

Uma Curandeira precisa saber mergulhar 
na chuva, tomar banho de rio e se purificar nas 
águas do mar.

Uma Curandeira precisa ouvir o vento, sentir 
no cheiro da brisa que passa, quem vem e quem 
está a partir.

Uma Curandeira sabe o tempo das coisas, de 
nascer e morrer, de chegada e partida. Ela não 
adoece, porque sabe dos ciclos da vida e que nes-
se ciclo, inclui-se a morte.

Uma Curandeira canta suas dores, trança suas 
tristezas, banha em ervas a inveja e o mal olhado, 
ilumina o rezo na vela acesa no altar, sopra as bên-
çãos ao vento pois ele sabe onde tem de levar…

Uma Curandeira ouve a mãe terra nas solas dos pés e “pressente” a chuva, a visita, o 
perigo.

Uma Curandeira sabe-se protegida, caminha acompanhada e conversa com seus pro-
tetores sem duvidar do que “ouve”.

Uma Curandeira tem fogo aceso, chá e café para as visitas. Ouvidos atentos, pois nas 
palavras não ditas, se esconde a semente do mal.

Uma Curandeira observa a tudo em silêncio, aquieta a voz e cala as palavras, para não 
se meter em cumbuca apertada, feito macaco curioso.

Uma Curandeira bate as fo-
lhas para deixar no chão o que é 
do chão e sopra a fumaça do taba-
co pra levar pro ar o que é do ar.

Uma Curandeira usa flores 
como medicina, nas águas que 
esparge nos corpos sutis.

Uma Curandeira tem olhar 
tranquilo, pois não briga mais 
com o inevitável. Entrega, confia, 
aceita e agradece. Tudo faz parte 
do aprendizado.
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Uma Curandeira conhece as fases e as 
usa em benefício de seu crescimento.

Uma Curandeira cria sua própria ca-
minhada.

Uma Curandeira sabe que os degraus 
da estrada a leva para alto, então simples-
mente segue, sem reclamar da subida.

Uma Curandeira carrega seus filhos 
junto ao peito, pois sabe que a cria precisa 
se manter aquecido e protegido, como es-
tava em seu ventre.

Uma Curandeira tem mãos suaves, 
com elas acaricia e abençoa.

Uma Curandeira tem abraço de 
sol, seu coração ilumina outros cora-
ções, mas, uma curandeira é justa e 
muitas vezes usa palavras mais duras 
para trazer a realidade os que andam 
perdidos e buscam seu auxilio.

Uma Curandeira, ainda que soli-
tária, sabe ser parte de uma teia e zela 
com amor os pontos que tece.

Uma Curandeira não prende, li-
berta. Ensina a voar, para que outras 
curandeiras possam despertar!

SEJA CURANDEIRA, 
CURADORA, 
LIBERTADORA!

Uma Curandeira sabe que é 
uma Bruxa, e uma Bruxa sabe que é 
Curandeira, ambas sabem que fazem 
parte do ciclo da vida e que a Roda 
do Ano faz parte da sua vida, e assim, 
seguem suas jornadas.

Aceita, vivencia e faz o seu cami-
nho porque é parte inevitável da vida 
e assim sua missão é cumprida.
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